Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 16 juli 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de betalingsbevelen van de
collectieve goedkeuringslijst van te betalen bedragen voor de som van 133.705,93 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019004087 - 4089, 2019004104, 2019004112,
2019004114 - 4115, 2019004118 - 4119.
Burgerzaken
521.12 - Ambtelijke inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/02
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve in het
bevolkingsregister in te schrijven op datum van 05 juni 2019, datum dat wij melding kregen van
de vorige woongemeente/datum van de positieve politiecontrole
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/16
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven op datum van 16 juli 2019, datum van de zitting van het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
572.102 - Verlenging van een grafconcessie 1969/30
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde verlenging voor
de kelderconcessie voor 2 licha(a)m(en) voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening
houdend met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk
reglement en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en
het retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: deze verlengde concessie vangt aan op 16 juli 2019, de datum van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen. Het einde van deze verlengde concessie wordt
bepaald op 30 september van het vervaljaar.
572.102 - Niet-verlenging van een grafconcessie 1975/10
Besluit
16 juli 2019

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de kelderconcessie niet te
verlengen. Dit zoals voorzien in het huishoudelijk reglement en het politiereglement
goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het retributie- en
belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Het einde van deze niet-verlengde concessie wordt vastgelegd op 30 september van
het vervaljaar.
572.102 - Niet-verlenging van een grafconcessie 1969/01
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de kelderconcessie niet te
verlengen, overeenkomstig het huishoudelijk reglement en het politiereglement goedgekeurd
door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het retributie- en belastingreglement op de
begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Het einde van deze niet-verlengde concessie wordt vastgelegd op 30 september van
het vervaljaar.
Financieel beheerder
185.3- Kerkfabriek Sint-Anna - aanvraag investeringstoelage restauratie pastorij
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de kerkfabriek Sint-Anna
volgende investeringstoelage uit te betalen voor uitgevoerde werken m.b.t. de restauratie van
de pastorij:
- Vorderingsstaat 4 (periode 01/03/2019- 31/03/2019) firma In Re Bo BVBA: 23.445,76 euro.
Artikel 2: De uitbetaling zal gebeuren op rekeningnummer BE04 7340 2516 4031 van de
kerkfabriek Sint-Anna.
Financien
484.244 - Belasting op drukwerk 2e kwartaal 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de vaststelling en
uitvoerbaarverklaring, in toepassing van het decreet van 30 mei 2008, van het belastingkohier
op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor het aanslagjaar 2019, 2e kwartaal.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190726 - 20190726 Waversebaan 152 - Aansluiting gasleiding in het fietspad
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/301, goed te keuren voor
26 juli 2019 vanaf 7.00u tot 17.00u
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/ politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen:
Op het fietspad minstens 1m doorgang laten voor fietsers en voetgangers en tevens steeds
hun veiligheid en die van de werkmannen vrijwaren.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
16 juli 2019

De werken worden uitgevoerd in een zone 30 gebied.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen
ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Waversebaan van
huisnummer 148 tot 156.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Ter hoogte van de werken dienen er op het fietspad in de richting van Sint-Joris-Weert
voor en achter de werk/werfzone een bord geplaatst met “fietsers hier afstappen”. Zij
dienen dan met de fiets aan de hand als voetganger de werken te passeren.
Het voertuig dient zo geplaatst dat het geen hinder met zich meebrengt voor de fietsers en
of voetgangers zo kunnen ze veilig passeren zonder zich op de rijbaan te begeven.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190720 - 20190720 Dassenstraat 4 - Verhuis
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/316, goed te keuren voor
20 juli 2019 vanaf 11.00u tot 21.00u :
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Dassenstraat 4 te Haasrode over een afstand van 20m(richting Bierbeek) langs beide
zijden door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
16 juli 2019

De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of
door gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds doorgang van 3 m breedte voorzien op de rijbaan.
Oppassen en rekening houden met de fietsers en voetgangers die gebruik maken van het
fiets/voetpad ter hoogte van de werken. Geen goederen op het fiets/voetpad plaatsen die
kunnen hinderen.
Is een lift nodig? Kan alleen op de oprit voor de garage worden geplaatst gezien de
beplanting aan de kant van de voordeur. Er bevindt zich boven aan de voorzijde van de
woning geen raam dat voldoende groot is om er met lift te werken.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190708 - 20190710 - Expresweg Werken - Bekrachtiging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 4 juli 2019, te bekrachtigen.
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/politieverordening.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:

16 juli 2019

De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor een snelheidsverlaging in
aanloop naar de werfzone (C43 (90/70) afdekken) - aankondiging 50km/uur op 200 meter
van de werfzone - 50 km per uur ter hoogte van de werfzone)
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Ma 8/7/19: ontbossen + grondwerk
Di 9/7/19: grondwerk + fundering
Woe 10/7/19: fundering + asfalteringswerken
Werfinrichting volgens de categorie 6 met voorsignalisatie.
Het fietspad en de langszijde van de werfzone moet afgeschermd worden door tenminste
type 2b of verkeerskegels ( 60 cm hoog)
Einde verbodsbepalingen wordt gezet na de werfzone.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190705 - 20201113 - WZC De
Kouter - Aanvraag om de werken vroeger te beginnen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van HOUBEN nv om
de werken aan de WZC De Kouter om 6.30 te laten starten voor de hele uitvoeringstermijn
(periode 05/07/2019 - 13/11/2020) niet goed.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190708 - 20190830 Blandenstraat 90- Werken - Bekrachtiging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 5 juli 2019, te bekrachtigen.
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het gestandaardiseerd
signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen. (in bijlage)
Mits bijkomende opmerkingen:
Het fiets/voetpad moet volledig worden afgesloten als er een inname is waarbij het fietspad
ook wordt ingenomen/gebruikt of dienst doet als zone voor de leveringen .
De inplanting van de werk/werfzone dient te gebeuren op minstens 5m van het kruispunt.
Er dient steeds een doorgang te worden voorzien van minstens 3m voor de hulpdiensten.
Het fietspad aan de overzijde mag enkel worden gebruik voor fietsers en voetgangers en
niet door auto’s, vrachtauto’s, bussen, …. .
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
Op de plaats waar de werk/werfzone dient te worden ingericht geldt al een "Zone 30".
Er dient geen parkeerverbod te worden voorzien.
VOORRANGSREGELING:
16 juli 2019

De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33 in de
Blandenstraat vanaf huisnummer 90 en dit over een lengte van 18m.
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 ( voor het geval de verkeerslichten
zouden uitvallen) in de Blandenstraat vanaf huisnummer 90 en dit over een lengte van
18m. De toegang tot de nabij liggende woningen kan niet worden afgesloten zonder
overleg met de bewoners.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De plaatsing van de signalisatie dient enkel te worden voorzien, vlak voor tot vlak na de
inname van de openbare weg volgens vergunning.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
865.1 - Asfalteringswerken kruispunt Parkstraat/Blandenstraat/Herpendaalstraat - kruispunt
Parkstraat/Dassenstraat/Geldenaaksestraat/A.Vermaelenstraat - kruispunt
Bierbeekstraat/Wijnbergstraat/Haasrodestraat en Alex Vermaelenstraat tussen Alphonse
Nijsstraat en bos - Goedkeuring vorderingsstaat 03
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat goed met
nummer 03 van de bvba Vanhoeyveld B en M, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever, voor de
opdracht 'Asfalteringswerken op het kruispunt Parkstraat-Blandenstraat-Herpendaalstraat, het
kruispunt Parkstraat-Dassenstraat-Geldenaaksestraat, kruispunt
Bierbeekstraat/Wijnbergstraat/Haasrodestraat en Alex Vermaelenstraat tussen Alphons
Nijsstraat en het bos' voor het bedrag van €67.981,83 inclusief BTW, waardoor de werken een
bedrag bereiken van €216.581,05 inclusief BTW.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 2019/2240000/PATR/0200.
Artikel 3: De facturen en de vorderingsstaten worden voor betaling overgemaakt aan de
financiële dienst.
865.1 - Affrezen van met bitumen overlaagde betonplaten op de Waversebaan tussen de
Justin Scheepmansstraat en de Eikenlaan - Goedkeuring vorderingsstaat 01
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat goed met
nummer 01 van de bvba Vanhoeyveld B en M, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever, voor de
opdracht '' voor het bedrag van €11.120,14 inclusief BTW, waardoor de werken een bedrag
bereiken van €11.120,14 inclusief BTW.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van
2019, op budgetcode 2019/6103510/PATR/0200 Prestaties van derden voor wegen en
waterlopen/Wegen.
Artikel 3: De facturen en de vorderingsstaten worden voor betaling overgemaakt aan de
financiële dienst.
861.2 - INFRASTRUCTUUR - Wegeniswerken Blandenstraat tussen Konijnenhoekstraat en
Dassenstraat - Goedkeuring vorderingsstaat 09 eindstaat
Besluit
16 juli 2019

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nummer 09
eindstaat van Vanhoeyveld B&M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek voor de
opdracht “Wegeniswerken Blandenstraat tussen Konijnenhoekstraat en Dassenstraat” voor het
bedrag van €45.402,71 inclusief BTW goed, waardoor de werken een bedrag bereiken van
€563.234,13 inclusief BTW. Omwille van eventuele nog aan te rekenen refacties waarde op het
fietspad zal in eerste instantie €40.000,00 van het factuur betaald worden.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 2019/2240000/PATR/0200 Wegen - Aanschaffingswaarde / Wegen.
Artikel 3: De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële
dienst.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2019/65/OV - OMV_2019054397 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
verbouwing van een ééngezinswoning - Maurits Noëstraat 37, 3050 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/36/OV - OMV_2019026704 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van 4 halfopen en 4 rijwoningen (met afwijking op de voorschriften) - Groot
Neerveld 30-44, 3051 Sint-Joris-Weert
874.1/OMV/2019/62/OV - OMV_2019053074 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
oprichting van een vrijstaande woning + ontbossing - Speelbergstraat 36, 3051 OudHeverlee
874.1/OMV/2019/66/OV - OMV_2019053832 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
verbouwen van de woning - Brainestraat 4, 3052 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/55/OV - OMV_2019048116 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
verbouwing van de bestaande woning - Bovenbosstraat 70, 3053 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/69/OV - OMV_2019059576 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door Vincent Pieck namens de heer XXX en mevrouw
XXX voor stedenbouwkundige handelingen te Blandenstraat 130, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door Vincent Pieck namens
de heer XXX en mevrouw XXX voor stedenbouwkundige handelingen te Blandenstraat 130,
3053 Oud-Heverlee.
874.1OMV/2019/78/VV - OMV_2019078695 Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX inzake het afsplitsen van één kavel voor open
bebouwing te Leuvensestraat zn, 3051 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX voor het
verkavelen van gronden te Leuvensestraat zn, 3051 Oud-Heverlee.
874.1/OMV/2019/93/OV - OMV_2019028440 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door Jan Vanstraelen namens ORANGE BELGIUM NV
voor stedenbouwkundige handelingen te 3051 Sint Joris Weert, Stationsstraat zn
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door Jan Vanstraelen
namens ORANGE BELGIUM NV voor stedenbouwkundige handelingen te Stationsstraat zn,
3051 sint Joris Weert.
SECAP- Samenwerkingsovereenkomst gemeente en provincie
Besluit
16 juli 2019

Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit volgende overeenkomst goed te
keuren:
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Oud-Heverlee
betreffende het opstellen van een Sustainable Energy and Climate Action Plan (gemeentelijk
energie- en klimaatactieplan, hierna genoemd SECAP)
Tussen:
enerzijds,
de gemeente/stad, Oud-Heverlee
vertegenwoordigd door, Adri Daniëls (Burgemeester).
en handelend in uitvoering van het besluit van het schepencollege van d.d.
.........................(datum)
hierna genoemd de ‘GEMEENTE’;
en anderzijds,
de provincie Vlaams - Brabant, gevestigd Provincieplein 1, 3010 Leuven,
en vertegenwoordigd door Bart Nevens, gedeputeerde, bevoegd voor leefmilieu, en Hilde Torfs,
directeur ruimte,
en handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie d.d. ……………2019,
hierna genoemd de 'PROVINCIE' ;
hierna gezamenlijk ‘de PARTIJEN’ genoemd;
Gelet op het besluit van de deputatie van 21 juni 2018, waarbij de provincie zich engageert om
SECAP’s op te maken voor de Vlaams-Brabantse gemeenten en deze gemeenten tevens te
ondersteunen en te begeleiden voor de uitvoering ervan;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16.07.2019, waarbij
de gemeente Oud-Heverlee.;
Overwegende dat:
de GEMEENTE zich met het Burgemeestersconvenant - een initiatief van de Europese
Commissie – engageert om bij te dragen aan de Europese en regionale inspanningen om de
CO2-uitstoot te verminderen en mens en maatschappij weerbaar te maken voor de gevolgen
van de huidige en toekomstige klimaatverandering;
de GEMEENTE in 2014 het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekende, waarbij ze zich
engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011),
en dat de GEMEENTE reeds een klimaatactieplan (SEAP) opmaakte in het kader van het
CoM2020;
de einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant in zicht komt en beide partijen zich
willen voorbereiden op de periode na 2020 door in te tekenen op het Burgemeestersconvenant
2030 (CoM2030);
de uitvoering van deze overeenkomst kadert binnen het provinciaal klimaatbeleid, zoals
vastgelegd in het Provinciaal Klimaatbeleidsplan 2040, en meer bepaald wat betreft de
ondersteuning van het lokale klimaatbeleid in kader van het Europese
Burgemeestersconvenant waarvoor de PROVINCIE erkend is als Territoriaal Coördinator;
deze overeenkomst voor de GEMEENTE kadert binnen het gemeentelijk klimaatbeleid en haar
deelname aan het Europese Burgemeestersconvenant;
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1.

Voorwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de GEMEENTE en de PROVINCIE met
betrekking tot het opstellen van een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan –
gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door de PROVINCIE in kader van het
Burgemeestersconvenant 2030. De GEMEENTE treedt op als pilootgemeente.
Artikel 2.
Plichten van de GEMEENTE
2.1. Algemene bepaling
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De GEMEENTE tekent in op het Europese Burgemeestersconvenant 2030 (CoM2030).
2.2. Middelen en personeel
1) De GEMEENTE voorziet het nodige personeel voor zowel het opmaken als het
uitvoeren van de maatregelen en acties uit het SECAP:
minstens één persoon die tijd en mandaat krijgt voor de coördinatie, opmaak en uitvoer
SECAP i.s.m. de PROVINCIE;
personeelsinzet bij andere gemeentelijke diensten voor deelname en voorbereiding
workshops (½ dag per workshop + voorbereiding) en vervolgens voor de uitvoering van de
maatregelen per dienst/sector.
2) De GEMEENTE voorziet het nodige budget voor de opmaak van het klimaatplan en om
de acties opgenomen in het SECAP te kunnen realiseren:
1. zowel werkings- als investeringskosten;
2. opname in meerjarenplanning en jaarlijkse begroting
3) De GEMEENTE bezorgt hiertoe de meerjarenplanning/budget aan de PROVINCIE, uiterlijk
na stap 4, zoals bedoeld in artikel 4.
2.3. Interne en externe participatie
1) De GEMEENTE richt een interne dienstoverschrijdende stuurgroep op met invulling
vanuit verschillende bevoegdheden en diensten
Deze stuurgroep komt minstens 3x/jaar samen en is verantwoordelijk voor
evaluatie bestaand klimaatactieplan (SEAP) in kader van het Burgemeestersconvenant
2020
-

opmaak beleidsdomeinoverschrijdend klimaatplan i.s.m. PROVINCIE:


keuze van de op te nemen beleidsdoelstellingen, maatregelen en acties per
beleidsdomein/sector



afkloppen definitief SECAP dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad

-

afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen en diensten


taakverdeling en vastleggen verantwoordelijke trekkers per maatregel/actie



budgettering per dienst/beleidsdomein



onderlinge afstemming

aansturen, onderling afstemmen en monitoren van de uitvoering van het klimaatplan per
beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen
In deze stuurgroep zijn minstens volgende diensten vertegenwoordigd, aangevuld met de
respectievelijke beleidsverantwoordelijken:
-

Leefmilieu/duurzaamheid (milieu, klimaat en natuur)

-

Ruimtelijke planning

-

Mobiliteit

-

Openbare gebouwen/gemeentelijk patrimonium

-

Openbare werken en infrastructuur

-

Huisvesting en wonen

-

Waterbeleid

-

Landbouw

-

Lokale economie

De stuurgroep wordt, afhankelijk van het thema/sector en de agenda aangevuld met de
betrokken personen en beleidsverantwoordelijken van andere diensten (toerisme,
noodplanning, onderwijs, gezondheid, sport, cultuur, jeugd, sociaal beleid,…).
2) De GEMEENTE neemt actief deel aan de workshops (verfijning RKA en selectie
maatregelen en acties), zoals bedoeld in artikel 4,4).
Tijdens de workshops nemen telkens de verantwoordelijke perso(o)n(en) van de betrokken
diensten en beleidsverantwoordelijke(n) actief deel. In afstemming met de GEMEENTE nodigt
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de PROVINCIE, afhankelijk van het thema en de inhoud van de respectievelijke workshop, de
betrokkenen personen uit.
Indien opportuun, kunnen de workshops samenvallen met de vergaderingen van de stuurgroep.
3) Indien de GEMEENTE beslist om samen met andere gemeenten een gezamenlijk SECAP
op te maken, zal eveneens een intergemeentelijke stuurgroep opgericht worden voor
afstemming tussen de betrokken gemeenten.
4) De GEMEENTE organiseert een participatietraject met haar externe stakeholders.
Hiervoor kan beroep gedaan worden op een derde partij, bv. intergemeentelijke verenigingen.
5) De GEMEENTE communiceert actief en transparant naar haar inwoners over de
vooruitgang en uitvoering van het SECAP.
2.4. Principes en beleidsdoelstellingen
De GEMEENTE onderschrijft de principes en beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in
bijlage.
1) Bij de opmaak van het SECAP vertaalt de gemeente deze principes in concrete acties,
2) De gemeente integreert deze principes in haar dagelijks beleid en toetst bij het nemen
van beleidsbeslissingen deze principes af.
Artikel 3.

Plichten van de provincie

3.1. Opstellen SECAP
De provincie zal het SECAP (klimaat- en energieactieplan 2030) voor de GEMEENTE opstellen,
volgens de modaliteiten, voorwaarden en stappenplan zoals vastgelegd in deze overeenkomst.
3.2. Inhoud SECAP
De opmaak van het SECAP door de PROVINCIE omvat:
1) de opmaak van de risico- en kwetsbaarheidsanalyse (RKA), nulmeting en business-asusual-scenario’s;
2) de opmaak van het maatregelen- en actiegedeelte van het energie- en klimaatactieplan
met mitigatie- én adaptatiemaatregelen op maat van de GEMEENTE;
3) een participatief traject met de GEMEENTE waarbij de interne afstemming tussen de
verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen en de gedragenheid door de gemeentelijke
diensten verzekerd wordt.
Artikel 4.

Verloop van de samenwerking – stappenplan

1) De GEMEENTE gaat in op het aanbod van de PROVINCIE en kiest hierbij, in
samenspraak met de PROVINCIE en de desbetreffende gemeente(n), of ze het SECAP alleen
of intergemeentelijk zal opmaken.
2)

De GEMEENTE kent het personeel toe en stelt een (inter)gemeentelijke stuurgroep samen.

3)

Voorbereiding door PROVINCIE (desk research)


stand van zaken emissies (CO2-inventaris) – BAU-scenario’s



opmaak gemeentelijke risico- en kwetsbaarheidsanalyse (RKA)



data- en infoverzameling: wat reeds beschikbaar? wat niet? bij gemeente, provincie,
derden (SEAP2020/GNOP/GRUP/hemelwaterplan/erosieplan/hitteplan/…)



uitwerking mogelijke scenario’s (maatregelen en acties) om doelstellingen te bereiken

4) Organisatie workshops met gemeenten
De PROVINCIE organiseert 3 à 4 workshops per gemeente/intergemeentelijk:


1 workshop over RKA

-

voorstelling gemeentelijke risico- en kwetsbaarheidsanalyse

-

toetsing met gemeentelijke diensten aan lokale situatie

-

herwerking door provincie waar nodig


2 à 3 thematische/sectorale workshops

-

opmaak actie- en maatregelengedeelte

-

selectie maatregelen en acties met gemeentelijke diensten

5)

De GEMEENTE bezorgt de meerjarenplanning/budget aan de PROVINCIE
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6)

Uitschrijven SECAP door PROVINCIE


Op basis van voorafgaande desk research en workshops met de gemeenten schrijft de
PROVINCIE het SECAP volledig uit, volgens de bepalingen zoals bedoeld in art. 3.1.



Het SECAP wordt voorgelegd aan de GEMEENTE voor feedback, waarna de
PROVINCIE indien nodig het SECAP aanpast.

7) De GEMEENTE legt het SECAP ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Artikel 5.
Financiële bepalingen
Kostprijs voor de gemeente
De GEMEENTE zal als pilootgemeente optreden voor de opmaak van de gemeentelijke
SECAPs, waardoor het aanbod gratis is.
Artikel 6.

Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op datum van ondertekening en wordt afgesloten voor de duur van
de opmaak van het SECAP.
De overeenkomst eindigt van rechtswege op de dag dat de gemeente het definitieve
klimaatactieplan ontvangt (na afronding stap 6, zoals bedoeld in artikel 4,6) ).
Artikel 7.

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

7.1. Voortijdige beëindiging door de PROVINCIE
Indien de GEMEENTE niet actief deelneemt aan de workshops en het proces voor opmaak van
het SECAP zoals bepaald in artikel 2.2, behoudt de PROVINCIE zich het recht geen SECAP uit
te schrijven (stap 6, zoals bedoeld in artikel 4,6)). De PROVINCIE stelt onverwijld via een
aangetekend schrijven de GEMEENTE in kennis van deze beslissing.
7.2. Voortijdige beëindiging door de GEMEENTE
Indien de GEMEENTE besluit de overeenkomst voortijdig te beëindigen, brengt ze onverwijld
de PROVINCIE op de hoogte via een aangetekend schrijven.
Artikel 8.

Communicatie

In haar communicatie naar haar burgers en externe stakeholders, vermeldt de GEMEENTE
steeds de samenwerking met de PROVINCIE. De GEMEENTE gebruikt hiervoor het logo van
de PROVINCIE, samen met het logo van het Burgemeestersconvenant.
Artikel 9.

Bevoegde rechtbank

Geschillen aangaande de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst die niet in der
minne door de partijen kunnen opgelost worden, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
Sociale dienst OCMW
61 - Info-avond jonggepensioneerden
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit om een info-avond voor
jonggepensioneerden te organiseren op maandag 23 september 2019 in zaal Meerdael in het
gemeentehuis.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen besluit het programma van de info-avond
als volgt goed te keuren:
* 19u15: Opening deuren
* 19u30: Openingswoord door het gemeentebestuur
* 19u35: Voorstelling seniorenverenigingen (per koepel) aan hand van powerpointpresentatie
met eventueel beeldmateriaal
Seniorenadviesraad
Seniorenloket
Slotwoord door gemeentebestuur en uitnodiging tot drankje
* 20u20: Bezoek infostanden seniorenverenigingen in combinatie met receptie
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Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan dienst
'burgerzaken' om de namen en adresgegevens van alle 60 tot 65 jarigen uit het
bevolkingsregister ter beschikking te stellen van het seniorenloket.
VrijeTijd
642.7 - Feestelijkheden - Viering nieuwe inwoners 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om het bevolkingsregister
van Oud-Heverlee te raadplegen voor het uitnodigen van de nieuwe inwoners in 2019 op een
plechtige ontvangst.
646 - Evenement - Dubyard 16-17 augustus 2019 - bijkomende maatregelen - Dubyard vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende maatregelen voor
de organisatie van het Dubyard Festival goed.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190720 - 20190720 - Dorpsfeest
Haasrode
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2019/BU124, goed te keuren voor
de periode van 20190720 tot 20190720 :
RIJBEWEGINGEN: volgende afsluitingen worden ingesteld :
De afsluiting van de volgende straten uitgezonderd fietsers door middel van verkeersborden C3
+M3: Verbindingsstraat in beide richtingen vanaf het kruispunt met Blandenstraat tot
huisnummer 9, (Is reeds voorzien van de nodige signalisatie, verboden richting, maar
veiligheidshalve toch nog een nadar plaatsen),
OMLEGGINGEN: volgende omleidingen worden ingesteld door middel van verkeersborden
F41:
X Blandenstraat, Dassenstraat, A. Verheydenstraat , in beide rijrichtingen.
PARKEERVERBOD: volgend parkeerverbod wordt ingesteld :
X Verbindingsstraat vanaf het kruispunt met de Blandenstraat tot huisnummer 9 door middel
van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X :
vanaf 20/07/2019 om 08.00u tot 21/07/2019 om 03.00u.
X De parking als openbare plaats dient ook te worden voorzien van parkeerverbod door middel
van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X voor opbouw en afbraak van het
event: vanaf 19/07/2019 om 08.00u tot 21/07/2019 om 12.00u.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN is goedgekeurd
De organisator deelt mee dat er op correcte wijze dient geparkeerd te worden en denkt na over
anternatieven in verband met bijkomende parkeerruimte gezien de parking niet kan worden
gebruikt. Het met de fiets komen moet gepromoot worden.
Overal een doorgan van 3 meter vrijwaren voor de hulpdiensten.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
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signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190720 - 20190720 - Straatfeest
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2019/BU304, goed te keuren voor
de periode van 20190720 tot 20190720 :
PARKEERVERBOD: instelling van onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden indien van
toepassing:
X Tulpenlaan (doodlopend gedeelte, pijpenkop, petanque) over de ganse lengte en in beide
richtingen door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
RIJBEWEGINGEN: instelling van de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden
C3: Tulpenlaan (doorlopend gedeelte, pijpenkop, petanque)
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN: is goedgekeurd
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
- Bij het opstellen van tenten, tafels, stoelen, ……. nodig voor het evenement wordt steeds een
minimum breedte voorzien voor de hulpdiensten.
- Bij luide muziek na 22.00u de bewoners van de aangrenzende straten informeren waarop het
nummer van de verantwoordelijke staat.
- Er werd geen einduur voorzien in de aanvraag , we hebben daarom 22.00u voorzien.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
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Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190728 - 20190728 - Vaalbeek
Kermis
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2019/BU293, goed te keuren voor
de periode van 20190728 tot 20190728
RIJBEWEGINGEN: instelling van volgende afsluitingen :
X De afsluiting van de volgende straten uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A door
middel van verkeersborden C3 +M3: Grezstraat tussen de bosrand en de Oud-Heverleestraat
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b: Grezstraat vanaf het kruispunt met de Gemeentestraat tot de Oud-Heverleestraat
OMLEGGINGEN: Aangezien er geen auto’s kunnen komen vanuit Heverleebos wordt er geen
omleiding voorzien. Voor de voetgangers, fietsers, bromfietsers klasse A en ruiters blijft een
doorgang voorzien van 1,5m breedte.
PARKEERVERBOD: instelling van de onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden:
X Grezstraat tussen de bosrand en de Oud-Heverleestraat in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN: is goedgekeurd
BIJKOMENDE VOORWAARDEN: het respecteren van de vooropgestelde breedte van 1,5m als
doorgang voor voetgangers, fietsers, bromfietsers klasse A en ruiters en de 3m als mogelijke
doorgang voor hulpdiensten.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
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Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
646 - Evenement - Retro Party In the Mix 12 oktober 2019 - Hoola Hoop vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de organisatie
van de Retro Party door Hoola Hoop vzw op 12 oktober 2019 goed.
646 - Evenement - Camping 't Pure Genot 23-24-25 augustus 2019 - vzw 't Pure Genot
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Camping 't
Pure Genot door vzw 't Pure Genot op 23-24-25 augustus 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden. Het einduur is 2 uur.
646 - Evenement - Ronde van Leuven 25 augustus 2019 - Landelijke Gilde Blanden
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Ronde van
Leuven door Landelijke Gilde Blanden op 25 augustus 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Buurtfeest Panoramalaan 31 augustus 2019 - Onze Mooie Straat
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een Buurtfeest
door Onze Mooie Straat op 31 augustus 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
646 - Evenement - Luc Classic 14 september 2019 - Kapelriders
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Luc's Classic
door de Kapelriders op 14 september 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
646 - Evenement - Primus Classic Cyclo voor Wielertoeristen 21 september 2018 - Peloton
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de organisatie
van de Primus Classic Cyclo voor Wielertoeristen door Peloton op 21 september 2019 goed.
581.4 - BE-ALERT - verlengen overeenkomst en deelname aan een nationale test op 3
oktober 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de BEALERT overeenkomst en besluit deze te verlengen voor 2020.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit deel te nemen aan de nationale
test BE-Alert op donderdag 3 oktober 2019 en de aankondiging te verspreiden via het
informatieblad en de website.
581.4 - Kennisname Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het
beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol
van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en
crisissituaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het nieuwe Koninklijk
Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het
gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en crisissituaties die een coördinatie of
een beheer op nationaal niveau vereisen.
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646.01 - Toekenning van een feestcheque - 6 feesten in april-mei-juni 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen kent een feestcheque toe aan
Vereniging

bedrag

rekeningnummer

Comité Weertse Feesten

€ 300

BE75 7340 0050 8651

Viva Blanne

€ 300

BE11 7370 5052 6248

Comité Eekhoorntjes

€ 189

BE80 7343 7711 3777

Comité Groenstraat

€ 200

BE78 0359 5006 1386

Comité Bomenwijk

€ 200

BE69 7340 3517 9178

Ouderraad Lijsterboom

€ 200

BE67 0017 2915 0187

624.2 - Aanvraag speelstraat Brainestraat - 19 augustus tot en met 1 september 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot
speelstraat in de Brainestraat van 19 augustus tot en met 1 september 2019. De adviezen van
de dienst infrastructuur en de politie worden gevolgd.
Onderwijs
550/281 - Basisonderwijs - Aankoop didactisch materiaal - technische benodigdheden voor
rechtstreeks verbruik en kantoorbenodigdheden voor de gemeentelijke basisscholen
Blanden-Haasrode-Oud-Heverlee (kleuter- en lager onderwijs) - gunning van de opdracht aanpassing
Besluit
Artikel 1: De levering van didactisch materiaal - technische benodigdheden voor rechtstreeks
verbruik (werkingskosten) en kantoorbenodigdheden voor de gemeentelijke basisschool De
Hazensprong Haasrode (lager- en kleuteronderwijs) ingevolge de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen als volgt:
Onderwijsinstelling Budgetsleutel

Firma (naam)

Haasrode
kleuterschool

2019/6150002/WELZ/0800/001KSHA00 Baert
Marlimat

Lagere school

2019/6150002/WELZ/0800/011LSHA00 Standaard
Boekhandel
Marlimat

Max. Bedrag bestelling à
beschikbaar budget incl B
5.284,00
162,97
8.176,00
5.327,00
13.118,00

Die Keure
kantoorbenodigdh 2019/6141001/WELZ/0800/011HA00

Marlimat

630,00

Artikel 2: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de kleuterschool zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutel: 2019/6150002/Welz/0800/001
(werkingsmiddelen dagelijks gebruik).
Artikel 3: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de basisschool zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutel: 2019/6150002/Welz/0800/011
(technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik).
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Artikel 4: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de basisschool zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutel: 2019/6141001/Welz/0800/011
(kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik).
550/281 - Basisonderwijs - Aankoop didactisch materiaal - technische benodigdheden voor
rechtstreeks verbruik en kantoorbenodigdheden voor de gemeentelijke basisscholen
Blanden-Haasrode-Oud-Heverlee (kleuter- en lager onderwijs) - gunning van de opdracht aanpassing
Besluit
Artikel 1: De levering van didactisch materiaal - technische benodigdheden voor rechtstreeks
verbruik (werkingskosten) en kantoorbenodigdheden voor de gemeentelijke basisschool De
Letterberg Oud-Heverlee (lager- en kleuteronderwijs) ingevolge de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen als volgt:
Onderwijsinstelling Budgetsleutel

Firma (naam)

Oud-Heverlee

Max. Bedrag bestelling à
beschikbaar budget incl B

kleuterschool

2019/6150002/WELZ/0800/003KSOH00 Baert

1.545,00

Lagere school

2019/6150002/WELZ/0800/013LSOH00 Standaard
Boekhandel

6.683,00
2.022,47

kantoorbenodigdh 2019/6141001/WELZ/0800/013OH00

Marlimat
Uitgeverij Van In

1.138,19

Marlimat

272,91

Artikel 2: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de kleuterschool zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutel: 2019/6150002/Welz/0800/003
(werkingsmiddelen dagelijks gebruik).
Artikel 3: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de basisschool zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutel: 2019/6150002/Welz/0800/013
(technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik).
Artikel 4: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de basisschool zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutel: 2019/6141001/Welz/0800/013
(kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik).
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning halftijdse loopbaanonderbreking
(ouderschapsverlof)
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool de Letterberg Oud-Heverlee, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020, tijdens de periode vanaf 1
september 2019 tot en met 30 april 2020 halftijdse loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof)
aan XXX, vast benoemd lager onderwijzeres.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee en het betrokken personeelslid.
397255 - Basisonderwijs - Toekenning voltijds zorgkrediet en verlof verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool de Letterberg Oud-Heverlee, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020:
- tijdens de periode vanaf 1 september 2019 tot en met 30 april 2020 voltijds zorgkrediet en
- tijdens de periode vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020 VVP voor de volledige
opdracht
aan XXX, vast benoemd lager onderwijzeres.
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Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning tijdelijk andere opdracht aan leerkracht Protestants
Evangelische Godsdienst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit in toepassing van de
onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020, toekenning te verlenen tot het uitoefenen van
een tijdelijk andere opdracht aan XXX, leraar Protestants Evangelische Godsdienst voor zijn
volledige opdracht in vast verband (12/24ste), ingevolge het aanvaarden van een opdracht bij
een andere inrichtende macht.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit om deze beslissing ter kennis te
brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor
Onderwijsdiensten, de onderwijsinstelling(en) en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning halftijdse loopbaanonderbreking (medische bijstand)
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool De Lijsterboom Blanden, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020, halftijdse
loopbaanonderbreking (medische bijstand) aan XXX, vast benoemd lager onderwijzeres.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Lijsterboom Blanden en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool de Lijsterboom Blanden, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020:
- tijdens de periode vanaf 1 september 2019 tot en met 26 juni 2020, het verlofstelstel
afwezigheid voor verminderde prestaties
aan XXX, vast benoemd lager onderwijzeres.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Lijsterboom Blanden en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - toekenning halftijdse loopbaanonderbreking medische bijstand
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool De Hazensprong staat halftijdse
loopbaanonderbreking (medische bijstand) toe, in toepassing van de onderrichtingen met
ingang van 1 september 2019 aan XXX, vast benoemd lager onderwijzeres aan de
gemeentelijke basisschool de Hazensprong.
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee besluit om deze beslissing wordt ter kennis
gebracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor
Onderwijsdiensten, de directie van de betrokken school en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning halftijds zorgkrediet
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool De Hazensprong Haasrode, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020:
- tijdens de periode vanaf 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 halftijds zorgkrediet aan
XXX, vast benoemd lager onderwijzeres.
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Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee en het betrokken personeelslid.
397255 - Basisonderwijs - Toekenning halftijds zorgkrediet
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool De Hazensprong Haasrode, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020:
- tijdens de periode vanaf 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 halftijds zorgkrediet aan
XXX, vast benoemd lager onderwijzeres.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee en het betrokken personeelslid.
397255 - Basisonderwijs - Toekenning 1/5de zorgkrediet
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisscholen, verleent in toepassing van de
onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020:
- 1/5de zorgkrediet aan XXX, ICT-coördinator in de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directies van de
gemeentelijke basisscholen het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning verlof verminderde prestaties 55+
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, verlof voor verminderde prestaties voor 55+ toe, met ingang van voor het
schooljaar 2018-2019 aan:
- XXX, voor 1/5de van de opdracht - zij presteert nog 80%.
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee besluit deze beslissing ter kennis te brengen
van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten,
de directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, afwezigheid voor verminderde prestaties toe, met ingang van voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 7 uur - resterende prestatiebreuk 15 uur per week (september 2019-augustus
2020).
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, besluit om huidige beslissing ter kennis te
brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor
Onderwijsdiensten, de directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, afwezigheid voor verminderde prestaties toe, met ingang van voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor de volledige opdracht (5 uur).
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Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om de huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, afwezigheid voor verminderde prestaties toe, met ingang voor het schooljaar
2019-2020 aan:
- XXX, voor 8 uur van de vaste opdracht - presteert nog 14 uur.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, afwezigheid voor verminderde prestaties toe, met ingang van voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor de volledige vaste opdracht, 12 uur per week.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning zorgkrediet (deeltijds)
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, zorgkrediet (1/5de) aan voor het schooljaar 2019-2020:
- XXX, voor 1/5de van de opdracht (presteert 5 uur).
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning verlof verminderde prestaties om medische
redenen
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 5 uur (nog 11 uur) te presteren.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten,de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning deeltijdse loopbaanonderbreking 55+
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, vol- en deeltijdse loopbaanonderbreking onbeperkte duur (55+) aan:
- XXX, voor 1/5de van de opdracht - hij presteert nog 80%.
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Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om de huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, afwezigheid voor verminderde prestaties toe, met ingang van voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 8 uur van de vaste opdracht.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit huidige beslissing ter kennis te brengen van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming,het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van
de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - Toekenning zorgkrediet (1/5de)
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, zorgkrediet (1/5de) aan voor het schooljaar 2019-2020:
- XXX, voor 1/5de van de opdracht.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om de huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning verlof verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, verlof voor verminderde prestaties voor het schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 4 uur (nog 4 uur) te presteren.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, afwezigheid voor verminderde prestaties toe, met ingang van voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 4 uur - (september 2019-augustus 2020).
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, besluit om huidige beslissing ter kennis te
brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor
Onderwijsdiensten, de directie van de academie en het betrokken personeelslid.
397.256 - Academie De Vonk - toekenning verlof verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, verlof voor verminderde prestaties voor het schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 2 uur (nog 20 uur te presteren).
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
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397.256 - Academie De Vonk - verlof verminderde prestaties om medische redenen
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk staat, in toepassing van de
onderrichtingen, verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen voor het
schooljaar 2019-2020 aan:
- XXX, voor 9 uur (nog 11 uur) te presteren.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om huidige beslissing ter kennis te brengen van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de
directie van de academie en het betrokken personeelslid.
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